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Одсек за инспекцијске послове обавља послове инспекцијског надзора: грађевинске,
комуналне, саобраћајне инспекције и инспекције животне средине. Ови послови
обухватају: надзор над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје надлежни
општински орган управе, надзор над применом Закона о планирању и изградњи и над
применом других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми
квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката
високоградње, нискоградња и других објеката, као и на извођење појединих грађевинских
радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин; праћење стања,
предлагање мера и надзор над применом закона и подзаконских аката из области заштите
животне средине, евидентирање и праћење рада загађивача на територији општине, налог
за предузимање мера надлежном општинском органу управе, давање мишљења о
приступању изради стратешке процене, односно о непристипању изради стратешке
процене, односно студије утицаја на животну средину, поступања са отпадним материјама,
заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке, надзор над
применом закона и подзаконских аката из области поступања са хемикалијама, управљању
отпадом и о процени утицаја на животну средину; доношење решења и налагање мера у
области заштите животне средине и праћење њиховог спровођења; праћење стања,
предлагања мера и инспекцијски надзор над законитошћу рада правних лица које обављају
комуналну делатност и инспекцијски надзор над поступањем предузетника и грађана у
погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор у области уређивања
и одржавања објеката и јавних површина; јавну хигијену, надзор над уређењем Општине,
јавних зелених површина, снабдевања насеља водом и одвођења отпадних вода,
изношењем и депоновање смећа, сахрањивањем, одржавањем гробаља, рада кафилерија;
надзор над вршењем димничарских услуга; надзор над обављањем делатности пијаца;
надзор над одржавањем чистоће јавних површина, над раскопавањем улица и других
јавних површина и друге послове комуналне хигијене; праћење стања, предлагање мера и
инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити,
изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом
општинских одлука у којима се регулише саобраћај; надзор над вршењем истовара и

утовара робе из моторних возила; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор
над законитиошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза
путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и
ствари и аутотакси превоза; извршење извршних или коначних решења из делокруга
Општинске управе; вођење потребних евиденција; сарадњу са другим органима и
организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и
заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег
обављања послова; Одсек обавља и друге послове из своје надлежности.

Прописи које примењују поједини инспектори:
1. Грађевински инспектор у свом раду примењује:
- Закон о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/2009, 81/2009, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19),
- Закон о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'' број 18/2016 и 95/2018 –
аутентично тумачење),
- Закон о инспекцијском надзору (''Сл. гласник Р'', број 36/15, 44/2018- др. закон и 95/2018),
- Закон о озакоњењу објеката(''Сл. гласник РС'' бр.96/2015 и 83/18),
2. Комунални инспектор у свом раду примењује:
- Закон о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'' број 18/2016 и 95/2018 –
аутентично тумачење),
- Закон о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'' број 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одл. УС),
- Закон о трговини (''Сл.гласник РС'', број 52/2019),
- Закон о инспекцијском надзору (''Сл. гласник Р'', број 36/15, 44/2018- др. закон и 95/2018),
- Одлука о одржавању чистоће („Сл. лист општине Нови Кнежевац“ број 12/18, 35/18),
- Одлука о уређењу, одржавању, инвестиционом одржавању и санацији јавних зелених
површина („Сл. лист општине Нови Кнежевац“ број 12/18),
- Одлука о снабдевању водом („Сл. лист општине Нови Кнежевац“ број 17/14 и 19/14),
- Одлука о прикупљању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода у Новом Кнежевцу
(„Сл. лист општине Нови Кнежевац“ број 31/16),
-Одлука о условима за држање домаћих животиња на подручју насељеног места Нови
Кнежевац („Сл. лист општине Нови Кнежевац“ број 12/07, 17/08, 9/09 и 10/10),
- Одлука о условима и начину држања паса и мачака на територији општине Нови
Кнежевац („Сл. лист општине Нови Кнежевац“ број 9/15),
- Одлука о радном времену угоститељских, трговинских, занатских објеката и објеката за
пружање услуга забавних игара на територији општине Нови Кнежевац („Сл. лист
општине Нови Кнежевац“ број 20/08),
- Одлука о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији
општине Нови Кнежевац („Сл. лист општине Нови Кнежевац“ број 16/05, 12/07, 8/11 и
30/16),
- Одлука о управљању пијацама („Сл. лист општине Нови Кнежевац“ број 11/13, 37/13 и
9/15),

- Одлука о плакатирању на територији општине Нови Кнежевац („Сл. лист општине Нови
Кнежевац“ број 12/07),
- Одлука о снабдевању водом („Сл. лист општине Нови Кнежевац“ број 17/14 и 19/14).
3. Инспектор за заштиту животне средине у своме раду примењује:
-Закон о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'' бр.135/04, 36/09, 72/09 -др. закон,
43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 др. закон),
-Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр. 135/04 и 36/09),
-Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник
РС“ бр. 135/04 и 25/15),
-Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 36/09 и 10/13),
-Закон о заштити од буке у животној средини (''Сл. гласник РС'', бр.36/09 и 88/10),
-Закон о управљању отпадом (''Сл. гласник РС'' бр.36/09, 14/16 95/18),
-Закон о зажтити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр. 36/09),
-Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС'' бр. 36/09,88/10,91/10, 14/16 и 95/18),
-Закон о инспекцијском надзору (''Сл. гласник РС'' број 36/15 и 95/18),
-Закон о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'' бр. 18/16 и 95/18),
-Закон о прекршајима (''Сл. гласник РС'', бр. 65/13, 13/16 и 98/16),
У извештајном периоду од стране Грађевинског инспектора обављени су послoви
инспекцијског надзора у грађевинарству, по службеној дужности, по захтеву странака,
обавештења путем обједињене процедуре и саветодавно, уколико је утемељено у законима
које грађевински инспектор користи из своје надлежности. У раду грађевинског
инспектора у протеклој години укупно је било 115 предмета разних случајева у коме је
грађевински инспектор доносио решења, потврде, закљчке. Донешено је 32 решења о
уклањању бесправно изграђених објеката и озакоњено укупно 128 објеката. Све наведено
је решено у оквиру прописаних рокова решењима поступајућег органа. Вршећи теренске
редовне и ванредне потврђујуће или утврђујуће инспекцијске надзоре, грађевински
инспектор је обављао контроле темеља и контроле завршетка објекта у конструктивном
смислу у 100%-тном броју случајева. У свим предметним случајевима није поднета ни
једна жалба тако да није било потребе достављања предмета на другостепено решавање,
није било ни елемената за покретање прекршајних поступака, пријава за привредни
преступ и кривичних пријава није било. Приликом надзора над коришћењем објеката,
грађевински инспектор је изрицао мере забране коришћењем истих, уколико је је сходно
чл. 178. Закона о планирању и изградњи утврђено да се њиховим коришћењем доводе у
опасност живот и здравље људи и угрожава безбедност околине. У контексту
канцеларског инспекцијског надзора, вршена су прикупљања потребних података за
предстојеће инспекцијске контроле, сачињаване контролне листе као репер у процени и
анализи ризика, планирани су инспекцијски прегледи.
Инспектор заштите животне средине обавља послове који се односе на инспекцијски
надзор у области: интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине,
контроле загађења ваздуха , заштите од буке у животној средини, управљања неопасним и
инертним отпадом, процене утицаја и стратешке процене утицаја објеката на животну

средину, нејонизујућег зрачења, контроле заштићених природних добара, утврђивања
испуњености услова заштите животне средине за обављање делатности. Инспектор
заштите животне средине је поднео отказ 16.09.2019. године, а до тада је у свом раду у
2019. години имао 31 предмет. Решени су предмети који се тичу захтева за издавање
дозволе за управљање отпадом, у питању су била 2 предмета. Решена су 4 предмета која се
тичу захтева за проверу испуњености услова за ИПАРД. Путем средстава јавног
информисања као и радом на терену обавештавани су грађани о сузбијању комараца на
територији општине Нови Кнежевац. Урађени су извештаји који се тичу услуга сузбијања
комараца на територији општине Нови Кнежевац.
Комунални инспектор је у извештајном периоду извршио по службеној дужности 6
инспекцијских надзора, и то 3 по основу Одлуке о одржавању чистоће и 3 по основу
Одлуке о уређењу, одржавању, инвестиционом одржавању и санацији јавних зелених
површина. По захтеву странке је било 13 инспекцијских надзора, и то 1 по основу Одлуке
о условима за држање домаћих животиња на подручју насељеног места Нови Кнежевац, 4
инспекцијска надзора по основу Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских,
занатских објеката и објеката за пружање услуга забавних игара на територији општине
Нови Кнежевац, 1 по основу Одлуке о одржавању чистоће, 4 по основу Одлуци о уређењу,
одржавању, инвестиционом одржавању и санацији јавних зелених површина, 1 по основу
Одлуке о прикупљању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода у Новом Кнежевцу, 1
захтев за добијање потврде о промени кућног броја и 1 захтев за добијање потврде о
промени назива улице. Комунални инспектор је такође уручио стамбеним заједницама у
насељеном месту, преко њихових управника, обавештења о љиховим обавезам на основу
одредби Одлуке о одржавању чистоће (укупно 15). Осим ових послова, комунални
инспектор је учествовао у раду општинске комисије за надокнаду штете од уједа паса
луталица. У извештајном периоду било је 14 пријава уједа паса луталица на јавним
површинама и исто толико издатих потврда од стране комуналног инспектора. Комунални
инспектор је и координирао у раду зоохигијене на територији општине Нови Кнежевац. Са
територије општине Нови Кнежевац током 2019. године уклоњено је на безбедан и
нешкодљив начин 101 угинула домаћа животиња, комунални инспектор је корисницима
ове услуге зоохигијене доставио потврде о транспорту угинулих животиња, а све прко
ветеринарске станице. Током извештајног периода је на јавним површинама у општини
Нови Кнежевац ухваћено и смештено у прихватилиште 128 паса луталица.

